Warszawa, 1 sierpnia 2019 r.
DAZ-SZP.262.37.2019

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 30/19/PI) prowadzonego w trybie
partnerstwa innowacyjnego którego przedmiotem jest opracowanie i dostawa innowacyjnych pojazdów
bezemisyjnego transportu publicznego.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Zamawiający informuje, iż w dniach 23.07.2019 r., 29.07.2019 r.
i 30.07.2019 r. do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Poniżej
przedstawiam ich treść wraz z wyjaśnieniem udzielanym przez Zamawiającego.

Pytanie 1:
Zwracam się o wyjaśnienie sprzeczności i zmianę ogłoszenia:
Zamieszczony na stronie internetowej załącznik nr 5 jest wzorem oświadczenia o grupie kapitałowej.
Tymczasem w dziale ogłoszenia III.1.3 ust.4 – strona 17 napisano:
4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku opisanego w pkt 2, Wykonawca przedstawi
na wezwanie Zamawiającego wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający zaleca
sporządzenie wykazu zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Ogłoszenia i wymaga zawarcia w wykazie informacji
określonych w Załączniku nr 5 do Ogłoszenia.
Wzór wykazu osób znajduje się faktycznie w załączniku nr 4. Wnioskujemy zatem o zmianę ogłoszenia.
Jednocześnie w związku z powyższym prosimy o wydłużenie terminu składnia wniosków, gdyż taka
dezinformacja już od chwili zamieszczenia przedmiotowego ogłoszenia determinuje w pewnym stopniu
ewentualny udział w tym postępowaniu już na etapie składnia wniosku.
Ponadto dokonano już sprostowań ogłoszenia a następne będzie już kolejnym.
W postępowaniu o takiej wartości, w szczególności ze względu na konieczność respektowania przez
Zamawiającego zasady przejrzystości, o której mowa w art. 7 ustawy Pzp. – taki wniosek jak najbardziej
znajduje uzasadnienie.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający informuje, że w punkcie III.1.3. ppkt. 4 ogłoszenia o zamówieniu, nastąpiła omyłka pisarska
w zakresie numeracji wskazanego załącznika. Pomimo wystąpienia omyłki pisarskiej potencjalny

Wykonawca (podmiot zadający pytanie) był w stanie prawidłowo zinterpretować wykaz i numerację
załączników.
Zamiast:
4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku opisanego w pkt 2, Wykonawca przedstawi
na wezwanie Zamawiającego wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający zaleca
sporządzenie wykazu zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Ogłoszenia i wymaga zawarcia w wykazie informacji
określonych w Załączniku nr 5 do Ogłoszenia.
Powinno być:
4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku opisanego w pkt 2, Wykonawca przedstawi
na wezwanie Zamawiającego wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający zaleca
sporządzenie wykazu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Ogłoszenia i wymaga zawarcia w wykazie informacji
określonych w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia.
Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu we wskazanym zakresie zostanie zmienione, poprzez
przekazanie sprostowania do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Zamawiający wymaga złożenia Załącznika nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu na jego wezwanie, a nie na
etapie składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jednocześnie Zamawiający
przypomina, że Załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu stanowi wzór Oświadczenia o przynależności lub
braku przynależności do grupy kapitałowej. Ponadto wszystkie załączniki zamieszczono wraz z treścią
ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej BIP Zamawiającego w dniu 15 lipca 2019r. i ich numeracja
jest prawidłowa.
Zakres możliwych zmian ogłoszenia wynika z artykułu 12a ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej:
ustawa Pzp) który stanowi, że:
„1. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamawiający
przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert
o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne.
2. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu,
wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu
oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub
ofertach, z tym że w postępowaniach, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania:

1) ofert nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej - w trybie przetargu nieograniczonego;
2) wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 30 dni, a jeżeli zachodzi
pilna potrzeba udzielenia zamówienia niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji
Unii Europejskiej - w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.”
W ocenie Zamawiającego zmiana numeru załącznika jest nieistotna i nie ma żadnego wpływu na decyzje
Wykonawców o przystąpieniu do postępowania. W związku z czym Zamawiający nie jest zobowiązany do
przedłużenia terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i pozostaje on bez
zmian, tj. do 12 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00.
Pytanie 2:
Czy zamawiający potwierdzi, że realizacja badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze projektu
autobusu z napędem zero emisyjnym na potrzeby własne Wykonawcy spełnia wymogi zapisane
w podpunkcie 1.2 , Numer sekcji: III.1.3)?

Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający informuje, że realizacja badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze projektu autobusu
z napędem zero emisyjnym na potrzeby własne Wykonawcy nie będzie spełniać wymogów zapisanych
w podpunkcie 1.2, Numer sekcji: III.1.3). Przeprowadzenie na wewnętrzne potrzeby projektu B+R nie może
być traktowane jako wykonanie usługi. Przemawia za tym chociażby brzmienie par. 2 ust. 4 pkt 2
Rozporządzenia ws. rodzajów dokumentów. Za takim poglądem opowiada się też doktryna: Wójcik Paweł.
Art. 73(d). W: Komentarz do wybranych przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zamówienia
badawczo – rozwojowe. System Informacji Prawnej LEX, 2018 - „Należy jednak pamiętać, że adekwatne
i elastyczne formułowanie warunków może utrudniać fakt, iż wykonawca będzie mógł wykazać jedynie
wykonane usługi, a więc nie własne projekty badawcze”.

Pytanie 3:
Czy zamawiający potwierdzi, że jeśli Spółka jest w organizacji (tzn. zawarta, ale nie ogłoszona jeszcze w KRS)
to w takiej formie może startować w rzeczonym przetargu?

Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający informuje, że ułomne osoby prawne, np. spółka w organizacji, również mogą brać udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie 4:
Czy po złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i zakwalifikowaniu do udziału
w postępowaniu, możliwe będzie rozszerzenie składu konsorcjum na etapie składania Oferty?

Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający uprzejmie informuje, że po złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia przez konsorcjum niedopuszczalna jest zmiana w składzie konsorcjum.
Zamawiający na pierwszym etapie postępowania, dokona oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu i na tej podstawie zakwalifikuje wykonawców do dalszego udziału w postępowaniu.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że:
1. ustawa Pzp dopuszcza możliwość wielokrotnego wprowadzania uzupełnień treści, nanoszenia
poprawek, a nawet zmiany treści ogłoszenia na nową. Bezwzględnym warunkiem ich dopuszczalności
jest ich jawność i obowiązek publikacji przez Zamawiającego;
2. wszystkie jego postępowania o udzielenie zamówienia – bez względu na ich wartość – prowadzone są
w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz
zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.
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